
4(29)   

 

Pająk J.J., Kowalik B Wpływ żywienia i systemu utrzymania zwierząt na ilość i skład 

odchodów od bydła , str. 7 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na pobranie paszy, jej strawność oraz wydalanie 

składników w kale i moczu różnych grup produkcyjnych bydła. Załączono wzory 

umożliwiające oszacowanie wydalania azotu oraz fosforu w odchodach tych zwierząt. Podano 

również skład obornika i gnojowicy w zależności od systemu utrzymania zwierząt. Poprawa 

strawności składników pokarmowych paszy, wzrost produkcyjności zwierząt, zbilansowanie 

dawki z precyzyjne określonymi potrzebami pokarmowymi zwierząt przyczyniają się do 

zmniejszenia obciążenia środowiska wydalanymi w odchodach nie strawionymi składnikami 

azotowymi oraz eutrofizującymi środowisko wodne związkami fosforu. 

Słowa kluczowe: bydło, obornik, gnojowica, NPK 

 

 

Weremko D. Wpływ żywienia i systemu utrzymania zwierząt na ilość i skład odchodów 

od trzody chlewnej , str.  20 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono czynniki wpływające na strawność i wydalanie azotu oraz fosforu w 

kale i moczu różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej. Podano również skład obornika i 

gnojowicy w zależności od systemu utrzymania trzody chlewnej oraz sposoby określania 

wielkości rocznej produkcji obornika i gnojowicy. Poprawa strawności składników 

pokarmowych paszy, zbilansowanie dawki z precyzyjne określonymi potrzebami 

pokarmowymi trzody chlewnej, stosowanie dodatku fitazy roślinnej lub z mikrobiologicznych 

preparatów enzymatycznych, przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia środowiska 

wydalanymi w odchodach nie strawionymi składnikami azotowymi, a zwłaszcza 

eutrofizującymi środowisko wodne związkami fosforu. 

Słowa kluczowe: trzoda chlewna, obornik, gnojowica, azot, fosfor, fitaza 

 

 

 

 



Kopiński J., Madej A. Ilość azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w zależności 

od obsady zwierząt , str.  36 

Abstrakt 

W pracy dokonano próby określenia ilości azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w 

odniesieniu do dużej jednostki przeliczeniowej zwierząt, na podstawie wyników bilansu azotu 

brutto sporządzanych na poziomie kraju, regionu i gospodarstwa. Obliczone wartości 

wskaźnika pozwoliły na określenie dopuszczalnej obsady zwierząt na poziomie 2 DJP·ha-1 

UR, pozwalającej na spełnienie jednego z wymogów Dyrektywy Azotanowej. 

Słowa kluczowe: nawozy naturalne, obsada zwierząt, bilans azotu. 

 

 

Dach J., Zbytek Z.  Biologiczne aspekty różnych metod zagospodarowania obornika, str. 

46 

Abstrakt 

W pracy omówiono różne technologie kompostowania obornika. Przedstawiono zakres badań 

prowadzonych nad kompostowaniem obornika w AR w Poznaniu oraz PIMR, PP i IBMER. 

Wykazano zmiany mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne, fitosanitarne oraz oszacowano 

poziom emisji gazowych w zależności od metody kompostowania. Omówiono wpływ 

czynników pogodowych na przebieg kompostowania. Wykazano, iż koszt technologii 

tlenowej z zastosowaniem aeratora jest niższy od technologii tradycyjnej. 

Słowa kluczowe: obornik, technologia tlenowa i beztlenowa, efekt fitosanitarny, emisje 

gazowe, aerator 

 

 

Romaniuk W., Wardal J.W. Techniczne uwarunkowania przechowywania i uzdatniania 

nawozów naturalnych , str. 61 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono techniczne uwarunkowania przechowywania i uzdatniania nawozów 

naturalnych spełniające wymagania ustawy o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeń 

wykonawczych, a także najlepszych dostępnych technik (BAT). 

Słowa kluczowe: odchody zwierzęce, nawóz naturalny, obornik, gnojówka, gnojowica, 

gnojownia, BAT 

 

Zbytek Z., Dach J.Maszyny do kompostowania materiałów organicznych , str.  80 



 

Rogut S. Przetwarzanie gnojowicy i pomiotu drobiowego na nawozy wapniowo 

organiczne technologią FuelCal® , str.91 

Abstrakt 

W artykule przedstawiono technologię FuelCal® rozwiązującą istniejący w dużych fermach 

wielkoprzemysłowych problem magazynowania, przetwarzania i wykorzystania nawozowego 

odchodów zwierzęcych a zwłaszcza gnojowicy. Porównano te technologie z innymi 

rozwiązaniami polegającymi na przetwarzaniu gnojowicy na biogaz lub kompost. Porównanie 

pokazuje pełną zgodność technologii z koncepcją Life Cycle promowaną przez UE w 

odniesieniu do ochrony środowiska. W procesie suszenia i sterylizacji gęstwy z jednoczesną 

zamianą jej na nawóz wapniowo-organiczny wykorzystywana jest wyłącznie energia reakcji 

hydratacji wapna palonego. 

Słowa kluczowe: gnojowica, biogaz, Life Cycle. 

 

 

Fotyma M., Filipiak K. Produkcyjne skutki stosowania nawozów naturalnych, str.  97 

Abstrakt 

W pracy o charakterze przeglądowym i częściowo oryginalnym przedstawiono próbę 

ilościowej wyceny wartości nawozowej azotu i zdolności próchnico twórczej nawozów 

naturalnych. Wartość nawozową wyceniano z zastosowaniem równoważnika nawozowego 

azotu FNRV, a zdolność próchnico twórczą z zastosowanie współczynnika reprodukcji WR 

substancji organicznej (węgla) nawozów naturalnych. Zaproponowano wartości obydwu 

parametrów dla obornika, gnojowicy i gnojówki, zależnie od terminu stosowania nawozów i 

kategorii agronomicznej gleby. 

Słowa kluczowe: równoważniki nawozowe azotu, współczynniki reprodukcji węgla,nawozy 

naturalne 

 

 

Gonet S.– Rola nawozów naturalnych w obiegu węgla i azotu w środowisku glebowym, 

str.111 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono aktualne problemy związane ze stosowaniem nawozów naturalnych, 

obornika i gnojowicy. Nawozy naturalne stanowią jedno z głównych źródeł składników 

pokarmowych – azotu, potasu, fosforu, potasu i mikroelementów. Oprócz funkcji nawozowej 



odgrywają istotną rolę w bilansie materii organicznej gleb uprawnych, przez co ich 

stosowanie w istotny sposób wpływa na chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleb. 

Omówiono zasady prawidłowego stosowania tych nawozów. Możliwe konsekwencje 

stosowania obornika i gnojowicy przedyskutowano w kontekście tematycznej strategii 

ochrony gleb Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: obornik, gnojowica, nawożenie azotem, materia organiczna gleby 

 

 

Jankowska-Huflejt H. Porównanie wpływu wieloletniego nawożenia nawozami 

mineralnymi i obornikiem na stan łąki trwałej na glebie mineralnej , str.123 

Abstrakt 

W doświadczeniu prowadzonym na łące trwałej na glebie mineralne porównywano wpływ 

wieloletniego nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi na skład roślin łąkowych, 

zadarnienie i właściwości chemiczne gleby. Najkorzystniej na stan runi działał obornik 

stosowany co drugi rok przemiennie z nawożeniem NPK. W obiektach z obornikiem 

stwierdzono również stabilizacje odczynu, pH gleby, wzrost zawartości próchnicy oraz 

stabilizacje lub wzrost zawartości przyswajalnych form składników mineralnych. 

Słowa kluczowe: laka trwała, nawożenie łąk, glebowa materia organiczna 

 

 

Martyniuk S., Stachyra A. Wpływ długotrwałego stosowania gnojowicy na 

mikrobiologiczno-biochemiczne właściwości gleby , str. 135 

Abstrakt 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie poletkowe przeprowadzono badania właściwości 

mikrobiologiczno-biochemicznych gleby, która 10 lat wcześniej nawożona była przez 17 lat 

różnymi dawkami gnojowicy, w porównaniu do tej samej gleby nawożonej tylko nawozami 

mineralnymi (NPK). Wartości wszystkich analizowanych w tej pracy parametrów 

mikrobiologiczno-biochemicznych, takich jak liczebność i biomasa mikroorganizmów 

glebowych, oddychanie gleby i aktywność enzymów glebowych, były istotnie wyższe w 

przypadku gleby nawożonej gnojowicą (50m3 i 100m3/ha) niż tej samej gleby nawożonej 

tylko NPK. Biorąc pod uwagę, że omawiane właściwości gleby badano po 10 latach od 

zakończenia nawożenia gnojowicą należy stwierdzić, że omawiane zmiany były nie tylko 

korzystne, ale również długotrwałe. 



Słowa kluczowe: gnojowica, nawozy mineralne, gleba, parametry mikrobiologiczne, enzymy 

glebowe 

 

 

Mercik S., Stępień W. Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem na plonowanie 

roślin oraz wybrane właściwości gleby , str. 141 

Abstrakt 

Wyniki przedstawione w pracy pochodzą z 2 serii wieloletnich doświadczeń nawozowych 

prowadzonych od 1923r w Stacji Doświadczalnej SGGW w Skierniewicach.Pierwsza seria 

doświadczeń obejmuje plony ziemniaków, żyta, pszenicy ozimej i jęczmienia jarego z 

obiektów, na których nie zmieniono kombinacji nawozowych (CaNPK, NPK, CaNPK + 

obornik, NPK + obornik) od 1923roku. Wyniki drugiej serii doświadczeń obejmują plony 

tych samych roślin oraz wybranych właściwości gleb z kilku pól, na których stosowano 

wyłącznie nawożenie mineralne w latach 1923-1992 i na dwóch z nich kontynuowano to 

samo nawożenie do chwili obecnej a na innych pięciokrotnie zastosowano obornik (25 t . ha-

1) w odstępach 3. W pierwszej serii doświadczeń w okresie 30 lat systematycznie malały 

plony ziemniaków a wzrastały plony zbóż. Nawożenie obornikiem co 5 lat od 1923 r. 

wywierało duży wpływ na plonowanie ziemniaków, pszenicy i jęczmienia ale nie wpływało 

na plonowanie żyta. Żyto i ziemniaki były najbardziej tolerancyjne na silne zakwaszenie gleb. 

Zastosowanie obornika od 1992 roku, w drugiej serii doświadczeń, znacznie zwiększało plony 

wszystkich roślin i poprawiało najważniejsze właściwości gleb. 

Słowa kluczowe: doświadczenia wieloletnie, nawożenie obornikiem, wapnowanie, ziemniak 

rośliny zbożowe. 

 

 

Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. Nawożenie obornikiem jako czynnik 

kształtujący równowagę roztworu glebowego w różnych warunkach nawozowych, str. 

150 

Abstrakt 

W pracy porównano wpływ wieloletniego stosowania wyłącznego nawożenia mineralnego 

oraz nawożenia mineralnego łącznie z obornikiem na zmiany składu chemicznego roztworu 

glebowego gleby lekkiej. Pod wpływem stosowania obornika wzrastało stężenie większości 

jonów w roztworze glebowym, jedynie stężenie jonów Al3+ i NO3 - ulegało obniżaniu w 

warunkach nawożenia obornikiem w stosunku do obiektów o wyłącznym nawożeniu 



mineralnym. Nawożenie obornikiem wpływało korzystnie na zmiany w strukturze kationów 

w roztworze glebowym. Zmniejszał się udział glinu, a zwiększał udział jonów Ca2+. W 

strukturze anionów obornik powodował zwiększenie udziału jonów HCO3 -. Pod wpływem 

stosowania obornika znacząco wzrastał stosunek Ca:Al w roztworze glebowym. 

Słowa kluczowe: roztwór glebowy, obornik, struktura kationów i anionów, stosunek Ca:Al 

 

 

Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Korc M. Rola obornika na glebach lekkich w 

świetle wyników trwałych doświadczeń nawozowych, str. 159 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wpływ niezrównoważonego nawożenia na plonowanie roślin 

uprawnych. W oparciu o 40 letnie doświadczenie nawozowe założone na glebie lekkiej 

stwierdzono, że wieloletnie stosowanie wyłącznego nawożenia mineralnego doprowadza do 

systematycznego obniżania się plonów roślin. Zastosowanie wapnowania powoduje 

ustabilizowanie się plonów z tendencją wzrostu na kombinacji CaNPK o 16% w stosunku do 

obiektów bez wapnowania. Dużą rolę w stabilizacji plonowania odgrywa obornik, dzięki 

któremu uzyskano przyrost plonów roślin uprawnych średnio o 240% w stosunku do 

obiektów bez obornika. W warunkach stosowania obornika wraz z wapnowaniem uzyskano 

największą stabilizację plonowania wszystkich roślin uprawnych w zmianowaniu. 

Słowa kluczowe, nawożenie mineralne, nawożenie organiczne, wieloletnie doświadczenia 

nawozowe 

 

 

Wesołowski P., Korybut-Woroniecki T. Wpływ gnojówki bydlęcej i NPK na 

produkcyjność łąki położonej na glebie torfowo-murszowej , str.165 

Abstrakt 

Badania przeprowadzono w latach 1998-2001 na łące położonej na glebie torfowo-murszowej 

(Mt II bb) we wsi Modrzewie w woj. zachodniopomorskim. Porównywano w nich działanie 

gnojówki z nawożeniem mineralnym na plonowanie runi łąkowej i skład chemiczny siana. 

Przeprowadzone badania wykazywały pozytywny wpływ nawożenia gnojówką na 

plonowanie roślinności łąkowej oraz skład chemiczny siana. Gnojówka bydlęca wpłynęła na 

zwiększenie zawartości w sianie sodu, wapnia, magnezu i miedzi. 

Słowa kluczowe: łąka, gleba torfowo-murszowa, nawożenie gnojówką bydlęcą, NPK, plony, 

skład chemiczny siana. 



 

Mazur T., Mazur Z.  Straty składników mineralnych z nawozów naturalnych i ich 

skutki ekologiczne , str.  172 

Abstrakt 

W przeprowadzonych badaniach nad stratami składników mineralnych z nawozów 

naturalnych wykazano, że w wyniku zwiększenia częstotliwości stosowania obornika oraz 

zwiększonych dawek gnojowicy następuje istotny wzrost zawartości azotu mineralnego w 

profilach gleb. Skutkiem tego jest jego wymycie do wód gruntowych i powierzchniowych. 

Zawartość azotanów w tych wodach była wówczas bliska dopuszczalnych norm lub normy te 

przekraczała. 

Słowa kluczowe: nawozy naturalne, wymywanie, składniki mineralne 

 

 

Pietrzak S.  Straty amoniaku z nawozów naturalnych i ich konsekwencje środowiskowe, 

str. 186 

Abstrakt 

W pracy dokonano analizy problemu emisji amoniaku z nawozów naturalnych w aspekcie 

wielkości, skutków w środowisku i możliwości jej ograniczenia. Przedstawiono wielkość strat 

amoniaku z nawozów naturalnych podczas składowania, aplikacji i na pastwisku, oraz 

wskaźniki emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej. Omówiono zagrożenia dla środowiska, 

jakie stwarza emisja amoniaku oraz zaproponowano możliwości ograniczenia tej emisji z 

nawozów naturalnych. 

Słowa kluczowe: nawozy naturalne, emisja amoniaku, konsekwencje emisji amoniaku, 

metody ograniczenia strat amoniaku 

 

 

Marcinkowski T., Pietrzak S. – Straty amoniaku z obornika i gnojówki bydlęcejw 

różnych warunkach ich stosowania, str.204 

Abstrakt 

W latach 2002 – 2005 z wykorzystaniem metod mikrometeorologicznej dozymetrii pasywnej, 

określano straty amoniaku podczas stosowania obornika bydlęcego pod uprawy polowe oraz 

gnojówki bydlęcej na użytkach zielonych. Wykazano, że bezwzględne straty azotu 

amoniakalnego z obornika zastosowanego na ściernisko po zbożu w dawce 140 kg N · ha-1 i 

przykrytego glebą przed upływem doby od rozrzucenia, kształtują się na poziomie około 13,2 



kg N-NH3· ha-1. Natomiast straty azotu z obornika stosowanego w podobnych warunkach i 

dawce azotu 120 i 150 kg N · ha-1 ale przykrytego glebą po upływie trzeciej doby są dwu a 

nawet trzykrotnie wyższe i wynoszą odpowiednio 24,9 i 41,5 kg N-NH3· ha-1. Wysokie straty 

amoniaku, rzędu 24,2 - 49,5 % początkowej zawartości azotu ogółem, zanotowano również 

podczas rozlewania rozbryzgową techniką aplikacji na użytki zielone gnojówki bydlęcej w 

dawkach od 58 do 140 kg N · ha-1. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, obornik, gnojówka, emisja amoniaku 

 

 

Sapek A., Sapek B. Zawartość składników nawozowych w glebie i wodzie spod zagrody 

wiejskiej w świetle źródeł ich rozpraszania, str. 213 

Abstrakt 

W latach 1993-2006 badano zawartość składników nawozowych w glebie oraz ich stężenie w 

wodzie gruntowej w zagrodach 32 gospodarstw rolnych. Gleby, w punktach przyjętych jako 

wzorcowe, zazwyczaj w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych, były wyraźnie 

wzbogacone w azot mineralny, fosfor i potas. To powodowało zanieczyszczenie wody tymi 

składnikami. W analizowanych ponad 1100 próbkach wody gruntowej, pobranych z miejsc w 

pobliżu składowania obornika, stężenie składników nawozowych było wielokrotnie większe 

niż normalnie spotykane w wodzie z obszarów wiejskich. Średnie stężenie omawianych 

składników wynosiło 5,8 mg P-PO4 dm-3, 24 mg N-NO3 dm-3, 21mgN-NH4 dm-3 i 427 mg 

K·dm-3. Nie stwierdzono poprawy jakości badanych wód gruntowych w ciągu 14 lat 

prowadzonych obserwacji. 

Słowa kluczowe: gleba, nawozy naturalne, składowanie nawozów, woda gruntowa, zagroda 

wiejska 

 

 

Wasilewski Z., Barszczewski J. Bilanse azotu i potasu na pastwiskach i przenikanie ich 

związków do wód gruntowych . s. 224 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań (1996-1998) nad bilansowaniem azotu i 

potasu na pastwisku o zróżnicowanym obciążeniu wypasem oraz na łące. Określono również 

zawartość tych pierwiastków w roztworze glebowym, pobieranym z poziomu nienasyconego 

(spoza ryzosfery - 70 cm od powierzchni gleby). Stwierdzono, że nawet duże dawki azotu 

stosowane na pastwiska mogą być w pełni wykorzystane i nie stanowią zagrożenia dla wód 



gruntowych (środowiska), a zagrożenie powstaje wówczas, kiedy stosuje się wysokie 

obciążenie pastwisk wypasem Ilość azotanów, amoniaku i potasu przenikających do wód 

gruntowych na pastwisku spasanym z mniejszym (zalecanym) obciążeniem była 

porównywalna ze stwierdzoną w roztworze glebowym pod użytkiem kośnym i nie 

przekraczała dopuszczalnych norm. 

Słowa kluczowe: wypas, obciążenie pastwisk, bilans azot, bilans potasu. 

 


